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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopnia
Sylabus modułu: Bioetyka wobec wyzwań współczesności (11-R2S-12-r2_2)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

ks. dr Wojciech Surmiak
2014/2015
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu obliczana jest według wzoru: 30%
oceny stanowi ocena z ćwiczeń a 70% to wynik egzaminu.
Zapis w indeksie:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ćwiczenia
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – egzamin
Bioetyka wobec wyzwań współczesności – ocena końcowa modułu

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa:

Bioetyka wobec wyzwań współczesności - Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Kod

r2_2_fs_1

ks. dr Wojciech Surmiak
Wszyscy Studenci

Wykład służący zdobyciu wiedzy na temat szczegółowych zagadnień bioetycznych.

Jak w opisie modułu
30
30
praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy dot.
wskazanych zagadnień podstawowych oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających
wiedzę; przygotowanie do egzaminu

2 godziny tygodniowo
Grabczak Z., Problematyka etyczna patologii ciąży, Lublin 2005.
Kowalski E., Osoba i bioetyka, Zagadnienie biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2009.
Lucas Lucas R., Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.
Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia,
Olsztyn 2004.
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literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty medycyny paliatywnej,
Katowice 2000.
Biasaga T., Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006.
Bortkiewicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000.
Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej, red. A. Marcol, Opole 1998.
Kieniewicz P., Człowiek niewygodny, człowiek niepotrzebny, Dyskusja antropologiczna w bioetyce
amerykańskiej, Lublin 2010.
Kraj T., Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010.
Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
Norkowski J.M., Medycyna na krawędzi, Ewolucja definicji śmierci człowieka w kontekście
transplantacji narządów, Radom 2011.
Otowicz R., Styka życia, Biomedyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków
1998.
Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
Warzeszak S., Bioetyka w obronie życia człowieka, Kraków 2011.
Wolski J., Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli naukowej biskupa Elio
Sgreccii, Łódź 2008.
Wróbel J., Człowiek i medycyna, Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.
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Kod

r2_2_fns_2

Ks. dr Grzegorz Ciuła
Wszyscy studenci w dwóch grupach ćwiczeniowych

Omawiane są dokumenty Kościoła a także międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące
wybrane kwestie bioetyczne.
Ćwiczenia polegające na lekturze i analizie wybranych fragmentów tekstów z bioetyki
szczegółowej.

10
30
Przygotowanie do ćwiczeń przez samodzielną lekturę wskazanych tekstów i przygotowanie do
kolokwium

Według harmonogramu zajęć
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Questio de abortu, Watykan 1974.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona, Watykan 1980.
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
przekazywania Donum vitae, Watykan 1987.
Kongregacja Nauki Wiary, instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Dognitas
personae, Watykan 2008.
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Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące
sterylizacji w szpitalach katolickich Quaecumque sterilisatio, Watykan 1975.
Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania,
Watykan 2007.
Papieska Rada Cor Unum, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających,
Watykan 1976.
Papieska Akademia Nauk, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu
śmierci, Watykan 1985.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa:
egzamin ustny
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Nazwa:

Kod
r2_2_w_1

weryfikacja efektów modułu w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie
literaturę

Oceny od A (5) do F (2)
Studenci mają prawo wyboru sposobu przebiegu weryfikacji:
Albo egzamin pisemny:
na który składają się 3 kolokwia przeprowadzane w trakcie
semestru (bioetyka ogólna, biogeneza, bioterapia)
Ocena ustalana jest według wzoru: 3x5pkt=15pkt (14-15=A;
13=B; 10-12=C; 9=D; 7-8=E; 0-6,5=FX)
Albo egzamin ustny:
Losowanie trzech spośród dostarczonych uprzednio tez
obejmujących cały zakres materiału.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest odpowiedź na dwa
spośród wylosowanych zagadnień.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
zaliczenie ćwiczeń.
Kod

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny

kolokwium pisemne
r2_2_fs_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. dr Grzegorz Ciuła
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wszyscy Studenci
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

str. 4

r2_2_w_1

Weryfikacja opanowania treści realizowanych podczas ćwiczeń i uzupełnionych o
wskazaną w sylabusie literaturę.

Skala: Bdb 5,0 (A) - Ndst 2,0 (F)
Kolokwia pisemne potwierdzające znajomość treści i
rozumienia lektur obowiązkowych (na wszystkich zajęciach
poza pierwszymi i ostatnimi).
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu
i zaliczenia całości modułu.

